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Zamawiający:  
Akademia Przedsiębiorczości spółka z o.o. 
ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  
 

Starachowice, 31.03.2020 r. 

 
Informacja nr 3 dla Wykonawców 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na - Dostawę sprzętu 
komputerowego i oprogramowania na potrzeby  projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój 
edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
 Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
W związku z wprowadzonymi w Załączniku nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu 
zamówienia zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.04.2020 do 
godziny 12.00. Miejsce i forma składania ofert pozostają bez zmian. 
Wprowadzone zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej 
Charakterystyki Przedmiotu Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
 
Pytania od Wykonawcy 1 z dnia 30.03.2020 r. 
 
Pytanie nr 1  
Dotyczy 15. Komputer PC – zestaw (komputer, monitor, myszka, klawiatura) - 16 szt. 
Karta graficzna 
Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). 
Obsługująca funkcje min.: DirectX 12, OpenGL 4.5 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie karty graficznej dedykowanej obsługującej funkcje 
DirectX 12, OpenGL 4.5 ze złączem VGA i HDMI lub DP z adapterem na HDMI zamiast karty 
graficznej zintegrowanej? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 1 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zamiany w specyfikacji komputera PC  (poz. 15) i 
wprowadzenie zmian w Szczegółowej Charakterystyce Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 
do Zaproszenia. 
 
Pytanie nr 2 
dotyczy pozycji : 
Pozycja 6 Komputer kompatybilny z programem Final Cut Pro – 4 szt. 
Pozycja 10 Drukarka laserowa A3 z kompletem pełnowartościowych, oryginalnych tonerów-1 szt. 
Pozycja 15 Komputer PC –zestaw (komputer, monitor, myszka, klawiatura)-16 szt. 
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Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu komputerowego ze stawką podatku VAT 0%? 
Czy szkoły których to będzie dotyczyć wystąpią do jednostek nadzorujących celem otrzymania 
potwierdzenia VAT 0% ? 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 2 
Zgodnie z informacją zawartą w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia – 
Załącznik nr 1 do Zaproszenia, odbiorcami i użytkownikami sprzętu i oprogramowania są 
publiczne szkoły średnie, placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Starachowicki. 
Zakupiony w  ramach postępowania nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 sprzęt i oprogramowanie 
będzie wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez szkoły działalności dydaktycznej.  
W związku z powyższym szkoły wystąpią do organu prowadzącego o wydanie stosowanego 
zaświadczenia. Stawka podatku VAT przyjęta przez wykonawcę w ofercie powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytania od Wykonawcy 2 z dnia 30.03.2020 r. 

Pytanie nr 1 

W punkcie 1 SIWZ do oferty opisali Państwo parametry laptopa. 

Wedle najlepszej wiedzy i po przeanalizowaniu oferty wszystkich producentów laptopów, nie ma 
aktualnie w sprzedaży laptopów spełniających podane przez Państwo kryteria (z wykluczeniem 
modeli w cenie jednostkowej od około 5 tysięcy) . Głównym elementem na to wpływającym jest 
akumulator określony jako 4 komorowy. Jeszcze na początku ubiegłego roku l 2019 laptopy takie 
w ofercie posiadała firma HP oraz DELL, jednak zgodnie z postępem technologicznym modele te 
zostały wyparte i zastąpiono je nowszymi, które mają akumulatory tej samej pojemności ale o 
liczbie komór 2 lub 3. O ile zrozumiałe jest określenie akumulatora za pomocą wskaźnika WHr 
oznaczającego jego pojemność energetyczną, to trudno zrozumieć dlaczego nie można uznać za 
równoważne akumulator o tej samej lub większej pojemności ale innej niż 4 liczbie komór. Liczba 
komór nie wpływa na żaden walor użytkowy, eksploatacyjny czy jakościowy.  

Proszę zatem o informację i wskazanie czy są Państwo w stanie podać przynajmniej 2 modele 
laptopa które spełniają postawione kryteria i są aktualnie na dzień dzisiejszy dostępne  
w sprzedaży?  

Czy mając na względzie powyższe dopuszczą Państwo akumulator o pojemności wskazaną w SIWZ 
ale innej liczbie komór? 

 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
TAK, mając na uwadze aktualną sytuację na rynku oraz ograniczoną dostępność sprzętu 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laptopa z baterią 2, 3 lub 4 komorową przy zachowaniu 
wymaganego parametru pojemności akumulatora min. 41 Whr. W związku z powyższym 
wprowadza się zmiany w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 
1 do Zaproszenia.  
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Pytania od Wykonawcy 3 z dnia 30.03.2020 r. 
Pytanie nr 1 
Po przeanalizowaniu dostępności sprzętu w pozycji 1 szczegółowej specyfikacji dotyczącej 
laptopów, informuję iż na dzień dzisiejszy wedle naszej wiedzy nie ma laptopów spełniających 
postawione kryteria.  
W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie czy można potraktować jako równoważne 
laptopy z co najmniej taką samą pojemnością akumulatora ale inną liczbą komór ?  
Czy mogą Państwo wskazać laptop pochodzący przynajmniej od dwóch różnych producentów, 
który spełni postawione wymagania bez ich modyfikacji, mając na uwadze jego aktualną 
dostępność na dzień dzisiejszy  ?  
 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
TAK, mając na uwadze aktualną sytuację na rynku oraz ograniczoną dostępność sprzętu 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laptopa z baterią 2, 3 lub 4 komorową przy zachowaniu 
wymaganego parametru pojemności min. 41 Whr. W związku z powyższym wprowadza się 
zmiany w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do 
Zaproszenia.  


